MÜSİAD SARAYBOSNA ŞUBE AÇILIŞI
18 EKİM 2019

PROTOKOL (?)
İş Dünyası ve STK’ların Değerli Başkan ve Temsilcileri,
Değerli MÜSİAD Üyeleri ve Dostları,
Kıymetli Basın Mensupları,

Bugün, MÜSİAD ailesi olarak heyecanımızı paylaşmak için sizlerle bir
aradayız.
MÜSİAD Saraybosna’nın açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz
organizasyonumuzda, hepinizi saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz.
Değerli Misafirler,
Balkan coğrafyası, bizler için çok özel ve kıymetli topraklar.
Ortak tarihimiz, kadim dostluğumuz ve haklarımızın birlikte yaşama
kültürü, bu coğrafyayı bizim için özel kılıyor.
Gönül bağı olan ülkeler, fiziksel olarak birbirlerine ne kadar mesafede
olursa olsun, aralarında bambaşka bir kardeşlik hukuku yeşeriyor.
Türkiye ve Bosna Hersek, iki kadim dost ülke olarak, bu hukuku uzun
yıllardır koruyor.
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Siyasi arenadaki başarılı ilişkiler ve halklarımız arasındaki güçlü bağ, ticari
ve ekonomik zeminde de kendini gösteriyor.
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki karşılıklı ticarete baktığımızda,
memnuniyet verici bir tablo görüyoruz.
Ticaret hacmimiz, 661,7 milyon dolarla, 2018 yılında zirve noktasına
ulaşmıştır.
Bunun 420,4 milyon doları Türkiye’nin Bosna’ya ihracatı olurken, 241,2 milyon
dolarlık kısmı ise Türkiye’nin Bosna’dan olan ithalatıdır.
Bosna-Hersek’te, yaklaşık 100 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Buradaki
Türk yatırımlarının toplam tutarı ise 145 milyon dolar civarında.
Bu rakamlar sevindirici; fakat elbette bizler için yeterli değil, daha yukarı
taşımalıyız.
İhracat ve ithalat kalemlerimizi artırmalı, yatırımlarımızı geliştirmeliyiz.
Bosna Hersek, Avrupa Birliği’ne açılan kapı olarak, Türk iş insanları için
büyük fırsatlar barındırıyor.
İnanıyorum ki iş insanlarımız, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek,
ülkelerimiz arasındaki ticaretin geliştirilmesine daha fazla katkı sunacaktır.
Değerli Misafirler,
MÜSİAD olarak, ülkemizin üreterek büyüyen bir yapıya kavuşması için var

gücümüzle çalışıyoruz.
Enerjimizi, Türkiye’nin geleceğini en iyi şekilde inşa edebilmek için
harcıyoruz. Bütün çabamız, derdimiz ve gayemiz budur.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki üyelerimiz ve tüm dostlarımızla birlikte
üretmek, birlikte büyümek için çalışıyoruz.
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MÜSİADlı iş insanları olarak, kurulduğumuz günden bu yana hiçbir zaman
sadece kişisel servetlerimizi artırmaya odaklanmadık.
Gayemiz hiçbir zaman öncelikle para kazanmak olmadı. Bireyin değil,
toplumun, ülkemizin kalkınmasını önceliğimiz olarak gördük.
Bizler bu sorumlulukla, dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla bir araya
gelerek, ülkemizin ortak hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz.
Güçlü teşkilat ağımız ve üyelerimiz arasındaki kuvvetli bağ, bizlere büyük
bir ayrıcalık sunuyor. Bu bağı, her geçen gün daha da güçlendirmek için gayret
gösteriyoruz.
Hamdolsun bu gayret, bugün toplam 311 noktada üye ve dostlarımıza
ulaşmamıza vesile oluyor.
Bizler, ticari faaliyetlerimizi güçlendirirken, birçok farklı alanda projeler
ortaya koyuyoruz.
Projelerimizin çıktılarını ekonomi yönetimimiz, politika yapıcılar ve
kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Bugün, dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Ülkeler, devletler, şirketler
ve bireyler, gelecekteki yönlerini bu dönüşüme göre belirliyor.
Biz de MÜSİAD olarak, kendi kurumsal ve yapısal dönüşümlerimizi
başlattık.
Tazelenme adını verdiğimiz değişim sürecimizi, 30 yıldır bağlı olduğumuz
değerlere ve kuruluş amaçlarımıza sadık kalarak sürdürüyoruz.
Uzun bir yolculuğu ifade eden tazelenme sürecini, kendi yönetim ve
uygulama alışkanlıklarımızı değiştirmek olarak özetliyoruz.
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Tazelenme, MÜSİAD’ın etki ve güç alanını, daha etkin ve verimli hale
getirmek için başlatılmıştır.
Bizler, tazelenmeyle birlikte önümüze koyduğumuz hedeflere daha kararlı
yürüyeceğiz.
Yeni dönemde de, sahanın nabzını tutarak toplamış olduğumuz tüm
verileri, üyelerimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi ve
üretmeyi sürdüreceğiz.
Üreterek büyüyen bir Türkiye hedefine, hep beraber ulaşacağız.
Değerli Misafirler,
Sözlerime son vermeden önce, ülkemizin Suriye’de terör örgütlerine
yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na değinmek istiyorum.
Türkiye, terör örgütlerinin sınır güvenliğimiz üzerindeki tehdidini ortadan
kaldırmak üzere başlattığı harekâtı, başarıyla sürdürüyor.
MÜSİAD olarak, ülkemizin haklı gerekçelerle gerçekleştirdiği harekâtı
desteklediğimizi ve devletimizin yanında olduğumuzu, bir kez daha ifade etmek
istiyorum.
Bu haklı mücadelesinde ülkemizi yalnız bırakma çabasında olan ülkelerin,
bir an evvel hakikati görmelerini diliyoruz.
Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölgesinde barış
üssü olma hedefinden şaşmadan, bölge halklarına umut olmaya devam
edecektir.
Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman Mehmetçiklerimize
muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere,
coğrafyamıza bir an önce barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.
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Şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum.

Kıymetli Misafirler,
Bugün açılışını yaptığımız şubemizin, Bosna Hersek ve Türkiye iş dünyası
için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim işlerimizi hayırlı kılsın, kazancımızı
bereketlendirsin.
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygı ve
muhabbetle selamlıyorum.
Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı
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